. . . als filmer/filmster, geen
lid van een 'NOVA-club'?
(rechtstreeks NOVA-lid;
jaarcontributie ƒ 54)
• Een 7-talig paspoort voor
het verkrijgen van
medewerking bij
opnamen in binnen- en
buitenland.
• Abonnement op het
maandblad van de NOVA
voor amateursmalfilm en
videofilm 'Filmbeeld'
(normale abonnementsprijs ƒ 48,—).
• De mogelijkheid om voor
persoonlijk gebruik
bekroonde amateurfilms
en instructiefilms met
korting te huren uit de
NOVA-filmotheek.
• Voldaan zijn van de
BUMA-rechten bij nietcommerciële vertoning
van eigen films in
openbare gelegenheden.
• Een korting van minstens
15% op artikelen uit de
'NOVA-winkel'.
• Gratis verstrekking van
NOVA-informatiebladen.
• Korting bij bezoek aan
NOVA-manifestaties en

Wat heb je
aan de NOVA
deelneming aan NOVAcursussen.
• Verzekering van
persoonlijke film- en fotoapparatuur tegen een
verlaagd tarief.
• Aanschaf van het NOVAinsigne tegen kostprijs.
. . . als van de NOVA deeluitmakende club? '(NOVAclub')
(jaarcontributie ƒ 11 per
clublid)
• Beschikbaarstelling
gedurende 1 jaar na
uitkomen van 'Ten Best'filmprogramma's en
thematische
programma's tegen een
gereduceerde prijs.
• Voldaan zijn van de
BUMA-rechten bij nietcommerciële vertoning
van films van clubleden in
openbare gelegenheden.

• Informatie en
ondersteuning aan de
bestuursleden van clubs
via het communicatieblad
Vice Versa en het
handboek NOVAskoop.
Zij verschijnen in 1985
minimaal 2 maal en
behandelen de NOVAorganisatie, propagandamogelijkheden,
subsidieverlening, etc.
• Samenwerking in
regionale organisaties
(districten).
• Coaching van juryleden.
• Groepskorting bij
bestelling van minstens
10 exemplaren uit de
NOVA-winkel.
• WA-verzekering voor
NOVA-paspoortleden bij
filmen in het kader van
NOVA-filmopdrachten/
uitnodigingen.
• Publiciteit in Filmbeeld en

op Teletekst met
betrekking tot
evenementen van meer
dan plaatselijk belang.
• Eén abonnement op
Filmbeeld.
. . . als NOVA-paspoortlid
(via een NOVA-club)?
(extra jaarcontributie ƒ 13)
• de faciliteiten van het
rechtstreekse NOVAlidmaatschap (zie
hiervóór) exclusief
toezending van Filmbeeld.
. . . als NOVA-deellid (via
een NOVA-club)?
(extra jaarcontributie ƒ 37)
• toezending van Filmbeeld
tegen gereduceerde prijs
• geen NOVA-paspoort en
de daaraan verbonden
faciliteiten
... als volledig NOVA-lid
(via een NOVA-club)?
(extra jaarcontributie ƒ 43)
• alle faciliteiten van het
rechtstreekse NOVA-lid,
aan het begin genoemd
Wie meer wil weten informere bij
het NOVA-kantoor, postbus 177,
3430 AD Nieuwegein,
tel. 03402-35434 (tijdens
kantooruren).

